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Controlling finansowy i narzędzia Business Intelligence 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Controlling finansowy i narzędzia Business 
Intelligence 

j. angielski: Financial controlling and Business 
Intelligence tools 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 pkt 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr Katarzyna Olejko 

Ćwiczenia: dr Katarzyna Olejko 

Laboratorium:  

Egzaminator: dr Katarzyna Olejko 

7. Katedra prowadzącego:  

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 12 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty -----------------------------  

Laboratoria -----------------------------  

Seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 24 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: II 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 



 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Osiągnięcie efektów kształcenia wynikających z przedmiotu Rachunkowość i sprawozdawczość 
finansowa w biznesie, rachunkowość w decyzjach finansowych oraz praktyczna umiejętność 
posługiwanie się programami Word, Excel, PowerPoint, Wiedza na temat organizacji przedsiębiorstwa. 

13. Cele przedmiotu:  

− przybliżenie studentom zasad budowy systemu informacji finansowej wykorzystywanej  w jednostce 
gospodarczej i na tym tle zaprezentowanie koncepcji controllingu jako wieloaspektowej  techniki 
pozyskiwania, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji na temat działalności 
jednostki gospodarczej,  

− przedstawienie praktycznych metod wykorzystania controllingu jako technik wspierania 
profesjonalnego menadżera w procesie podejmowania istotnych decyzji gospodarczych, 

− omówienie najlepszych praktyk w zakresie tworzenia baz informacyjnych w oparciu o informacje 
pozyskiwane z systemu controllingowego oraz zasad tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb 
kierownictwa jednostki gospodarczej, 

− wskazanie zasad interpretacji informacji pozyskiwanych z systemu controllingu oraz 
przygotowywania zaleceń będących efektem obserwacji odchyleń od przyjętych celów działalności 
przedsiębiorstwa,  

− zaprezentowanie zasad wykorzystania narzędzi Business Intelligence jako wsparcia procesu 
controllingu w jednostce gospodarczej.  

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład multimedialny  ---------- 9 

2. Dyskusja – studium 
przypadku 

 ---------- 3 

3. Rozwiązywanie ćwiczeń  ---------- 12 

Razem: AS: ----- AN: 24 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

 ---------- 20 

2. Analiza notatek  ---------- 10 

3. Przygotowanie prezentacji  ---------- 10 

4. Rozwiązywanie zadań  ---------- 11 

Razem: BS: 0 BN: 51 
 



Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 

Egzamin (E) = 2 

Łącznie AN+BN+E =77 

15. Słowa klucze: controlling, budżetowanie, business intelligence, dashboard, systemy informacyjne 

16. Treść przedmiotu: 

− Koncepcja controllingu w procesie.  

− Istota i funkcje oraz rodzaje procesów controllingowych. 

− Wdrożenie i organizacja systemu controllingowego w jednostce gospodarczej. 

− Tworzenie budżetów operacyjnych z uwzględnieniem ośrodków odpowiedzialności. 

− Kontrola i ocena wykonania budżetu przedsiębiorstwa. 

− Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence w procesach controllingowych. 

− Raporty controllingowe jako źródło informacji na temat przedsiębiorstwa. 

− Wykorzystanie dashboardów w prezentacji wyników analizy controllingowej.  

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody oraz narzędzia 
controllingowe, wykorzystywane w 
budowie sprawnego, a także 
innowacyjnego systemu informacyjnego, 
wspomagającego zarządzanie 
przedsiębiorstwem, zna ich zastosowanie 
praktyczne 

pozwalające pozyskiwać i efektywnie 
przetwarzać informacje finansowe. 

Test jednokrotnego 
wyboru i prezentacja 
multimedialna 

Zestaw pytań 
egzaminacyjnych 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi formułować i rozwiązywać 
złożone problemy ekonomiczno-
finansowe poprzez umiejętne 
posługiwanie 

się narzędziami controllingowymi oraz 
dobór i wykorzystanie właściwych metod 
analizy controllingowej, a także narzędzi   
Business Intelligence.  

 

Test jednokrotnego 
wyboru i prezentacja 
multimedialna  

Zestaw pytań 
egzaminacyjnych 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy, 
poszukuje ich optymalnych rozwiązań 
posługując się zdobytą wiedzą i 

umiejętnościami, w tym wykorzystując 
narzędzia i metody controllingowe, a w 

Test jednokrotnego 
wyboru   

Zestaw pytań 
egzaminacyjnych 



przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 
jest gotów do zasięgania opinii 
ekspertów. 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. zaliczenie Prezentacja multimedialna 30% 

2. egzamin Test jednokrotnego wyboru z 
zadaniami sytuacyjnymi  

70% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− M. Sierpińska, A. Sierpińska-Sawicz, R. Węgrzyn, Controlling finansowy  
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

− M. Brojak-Trzaskowska M. Porada-Rochoń A. Owidia Surmacz, Budżetowanie i controlling w 
przedsiębiorstwie,  CeDeWu, Warszawa 2015.  

− E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.  

− Literatura zalecana: 

− M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w 
teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2013.  

20. Język wykładowy:  

polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

Zajęcia częściowo realizowane w sali komputerowej: 

− Pakiet MS Office 

− dostęp do Internetu 

− oprogramowanie freeware typu DashBoard – przykłady pozyskiwane w trakcie zajęć 

 

 

 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=wydawnictwo+naukowe+pwn
https://tezeusz.pl/wydawnictwo/cedewu

